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چکیده

در نظام حقوقی ايران ،نفع قابل بیمه يکی از شرايط اساسی صحت قرارداد بیمه است كه
نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل اين مقاله كه با رويکرد
تطبیقی ،به رشتة تحرير درآمده است ،در حد امکان كوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به
نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش كارآمدی همین الزامات نیز اقدام كند .از اين
رو ،از يک سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمههای اشخاص و از سوی ديگر مفهوم نفع
قابل بیمه در بیمههای خسارت مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به ارتباط نفع
قابل بیمه و نظم عمومی ،ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه با نظر به مواد  12و  29قانون
بیمة ايران مورد بحث قرار گرفته است .عالوه بر اينها با توجه به فلسفة تقنین نفع قابل بیمه،
كارآمدی اين دكترين در كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی مورد اشاره قرار گرفته است .در پايان
از اهم نتايج اين پژوهش ،میتوان به مطلوبیت اجتماعی معیار رضايت بیمهشده در بیمههای
عمر ،اسقاطپذيری نفع قابل بیمه در بیمههای مسئولیت و عدم كارآمدی كافی دكترين نفع
قابل بیمه در مواجهة با ريسک مخاطرۀ اخالقی اشاره كرد.
واژگان کلیدی :حسننیت ،رضايت بیمهشده ،سوءنیت ،مخاطرۀ اخالقی ،نظم عمومی.
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 .1مقدمه
همانطور كه قانونگذار در مادۀ  130قانون مدنی ،شرايط چهارگانهای را تحت عنوان
شرايط اساسی صحت معامله ذكر كرده است؛ قرارداد بیمه نیز بهنوبةخود ،عالوه بر
شرايط مذكور ،دارای شرايط اختصاصی منحصربهخود است كه از آن جمله میتوان به
لزوم وجود نفع قابل بیمه اشاره كرد كه مادۀ ( )4قانون بیمه  -1911-در مقام تقنین آن
برآمده است .به طور كلی نفع قابل بیمه بیانگر آن است كه شخص بیمهگذار بايستی از
بقای موضوع عقد بیمة صاحب منفعت يا از فقدان يا آسیب آن متحمل ضرر شود .در
بیمههای عمر در صورتی بیمهگذار از فقدان يا آسیبوارده به شخص بیمهشده متحمل
ضرر میشود كه يا دارای يک رابطة عاطفی با شخص مذكور باشد و يا دارای يک
رابطة اقتصادی با شخص بیمهشده باشد بهگونهای كه فوت يا ورود آسیب جسمانی به
شخص بیمهشده ،سبب ورود خسارت اقتصادی به بیمهگذار شود.
در بیمههای اموال نیز وجود رابطة حقوقی چون مالکیت میان شخص بیمهگذار و
مال موضوع عقد بیمه باعث میشود كه بیمهگذار از تلف يا نقصان مال موضوع عقد
بیمه متضرر شود .از اين رو فلسفة تقنین اين دكترين آن است كه عقد بیمه از قمار
متمايز شود و قرارداد بیمه وسیلهای برای كسب منفعت و تحصیل سود قرار نگیرد.
همچنین ضرورت ديگری كه ضرورت تقنین نفع قابل بیمه را توجیه میكند؛ مسئلة
جلوگیری و كاهش ريسک «مخاطرۀ اخالقی» است تا با كاهش اين ريسک از
درگیرشدن بیمهگذار در وضعیتهای مخاطرهآمیز كه با هدف تحصیل منفعت صورت
میگیرد؛ جلوگیری شود .از اين رو با توجه به ارتباط میان دكترين نفع قابل بیمه و نظم
عمومی ،قانونگذاران از يک سو استانداردهايی را برای احراز نفع قابل بیمه تعیین
میكنند و از سوی ديگر ضمانت اجراهايی را برای قراردادهايی كه بدون نفع قابل بیمه
منعقد میشوند تعیین میكنند؛ اما ورای الزاماتی كه قانونگذار برای احراز نفع قابل
بیمه و ضمانت اجرای فقدان آن تعیین میكند؛ يکی از مباحث حائز اهمیت مسئلة
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كارآمدی نفع قابل بیمه در جلوگیری يا كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی است كه
بايستی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به توضیحات فوق پرسشهای اساسی اين مقاله آن است كه اوالً چه ضوابط
و استانداردهايی برای احراز نفع قابل بیمه وجود دارد؟ ثانیاً ضمانت اجرای فقدان نفع
قابل بیمه در قرارداد چیست؟ و ثالثاً اينکه آيا دكترين نفع قابل بیمه از كارآمدی كافی
برای جلوگیری و يا كاهش ريسک «مخاطرۀ اخالقی» برخوردار است؟
اين مقاله در سه بخش سازماندهی شده است .در بخش اول به ضوابط و
استانداردهای حاكم بر احراز نفع قابل بیمه پرداخته میشود .در بخش دوم ضمانت
اجرای فقدان نفع قابل بیمه در قرارداد بررسی میشود و در بخش سوم كارآمدی
دكترين نفع قابل بیمه در جلوگیری و يا كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی مورد بحث
قرار میگیرد.

 .2ضوابط حاکم بر احراز نفع قابل بیمه
 .1-2ضوابط حاکم بر احراز نفع قابل بیمه در بیمههای اشخاص
همانطور كه مقنن در بسیاری از مقررات ،تمايل به برقراری تمايز میان احکام حاكم بر
بیمههای زندگی از غیرزندگی داشته است؛ در خصوص نحوۀ اعمال معیار نفع قابل
بیمه نیز اقدام به تفکیک بیمههای خسارت از بیمههای اشخاص كرده است .بهگونهای
كه در مادۀ ( )4قانون بیمه –  -1911وجودداشتن نفع قابل بیمه توسط بیمهگذار را در
بیمههای اموال و مسئولیت ضروری میداند .لیکن در مادۀ ( )29قانون بیمه – -1911
همین قانون كه نوبت به انشای قواعد حاكم بر بیمههای اشخاص میرسد؛ صحبت از
معیار ديگری به نام رضايت بیمهشده میرسد .سؤالی كه در اينجا مطرح میشود آن
است كه آيا مقنن اقدام به جايگزينی رضايت بیمهشده به جای نفع قابل بیمه كرده
است؟ باور نگارنده بر اين است كه در اينجا رضايت بیمهشده ،طريقت دارد و نه
موضوعیت؛ به عبارت ديگر رضايت بیمهشده طريقی است كه بهواسطة آن نفع قابل
بیمه را احراز میكنیم .درواقع قانونگذار ايران به جای آنکه مطابق بند ( )2مادۀ ()2
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پیشنويس اليحة نفع قابل بیمة بريتانیا « -2011-ضرر اقتصادی» را مبنای احراز نفع
قابل بیمه قرار دهد؛ رضايت بیمهشده را تنها راه احراز نفع بیمهشده میداند.1
موضوعی كه از عبارات نظرية مشورتی كمیتة  11نفره حقوق بیمة كانون وكالی لندن
قابل استنباط است.2
البته به معیار رضايت بیمهشده انتقاداتی وارد شده است كه از میزان مطلوبیت
اجتماعی آن میكاهد؛ از جمله اينکه باعث تحمیل هزينههای اداری به بیمهگذار
میشود و افزون بر آن در روابط تجاری میان افراد نیز غیرعملیاتی است؛ برای مثال
بانک يا بستانکاران تمايل دارند كه حیات وامگیرندگان يا بدهکاران را بیمه كنند يا
كارفرمايان تمايل دارند كه با اخذ پوششهای بیمهای « »COLI9يا « ،»EOLI4از خود در
برابر پیامدهای مالی ناشی از مرگ كاركنان كلیدی محافظت كنند )(Atmeh,2011؛ و
حال آنکه امکان اخذ رضايت از يک جماعت امری غیرمعقول و غیرممکن است.
در پاسخ بايستی گفته شود كه اگر چه ايراد اول به مادۀ ( )29وارد است؛ لیکن در
خصوص ايراد دوم بايستی اقدام به تفکیک میان بیمههای عمر انفرادی از گروهی كرد؛
چه آنکه قانونگذار در مادۀ ( )29اقدام به تفکیک بیمههای عمر انفرادی از «بیمههای
عمر گروهی »1كرده و معیار رضايت بیمهشده را صرفاً در بیمههای انفرادی جاری
كرده است و درنتیجه امکان اخذ بیمههای عمر گروهی چون  COLIيا  EOLIبدون
اخذ رضايت بیمهشده وجود دارد؛ اما در خصوص بیمههای عمر انفرادی كه از روابط
تجاری افراد ناشی میشود– مانند رابطة طلبکار و بدهکار -اين ايراد پذيرفتنی است و

 .1برای ديدن نظر مخالف ،رک :ايزانلو محسن ( ،)1932مطالعة تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل
بیمه در حقوق ايران ،ص  44و .41
2. The City of London Law Society, Insurance Committee Law, 2008
3. Corporate-Owned Life Insurance
4. Employer-Owned Life Insurance
5. Group Life Insurance
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احتمال دارد كه بدهکار از اعطای اجازه به طلبکار برای انعقاد بیمة عمر بر روی
حیاتش خودداری كند.
با اين حال به نظر میرسد كه باز هم معیار رضايت بیمهشده از مطلوبیت اجتماعی
برخوردار است؛ چه آنکه اوالً تحمیل هزينة اداری در ازای كاهش ريسک مخاطرۀ
اخالقی صورت میگیرد و به طور قطع احتمال وقوع ريسک مخاطرۀ اخالقی در
ضابطة فوق كمتر از ضابطة روابط عاطفی است به اين دلیل كه استاندارد رضايت
بیمهشده امری عینی و تفسیرناپذير بوده و حال آنکه استاندارد روابط عاطفی موضوعی
تفسیرپذير است مگر اينکه توسط قانونگذار احصا شود و بهعالوه در معیار رضايت
بیمهشده ،وی میتواند با عدول از رضايت خويش عقد بیمه را باطل سازد و حال آنکه
در فرض ابتنای نفع قابل بیمه بر روابط عاطفی يا ضرر اقتصادی ،با توجه به عدم
موضوعیت رضايت شخص بیمهشده ،صرف احراز رابطة عاطفی يا اقتصادی در هنگام
وقوع عقد بیمه ،برای صحت آن كفايت میكند .ثانیاً طلبکار میتواند برای كسب
اطمینان از وصول مطالبات خويش به جای انعقاد بیمة عمر بر روی حیات بدهکار،
اقدام به اخذ وثیقه از مديون بکند؛ چه آنکه عقد رهن بر وفق مادۀ ( )141قانون مدنی
نسبت به راهن (بدهکار) الزم بوده و بهعالوه هزينههای كمتری را نیز به نسبت بیمة
عمر به طلبکار تحمیل میكند.
 .2-2مفهوم نفع قابل بیمه در بیمههای اموال
پرسشی كه در خصوص بیمههای اموال پیش میآيد آن است كه آيا به غیر از شخص
مالک عین اموال ،می توان اشخاص ديگری را نیز واجد نفع قابل بیمه دانست؟ برای
پاسخ به اين سؤال بايستی بین فروض مختلف قائل به تفکیک شد؛ كه در ذيل به آنها
اشاره میشود:
 .1-2-2مرتهن :در خصوص مرتهن ترديدی پیش نمیآيد و نص مادۀ ( )1قانون بیمه
–  -1911به صراحت وی را واجد نفع قابل بیمه میداند؛ بنابراين طلبکار میتواند
اقدام به اخذ پوشش بیمهای برای عین معینی كند كه در نزد وی برای طلبش به رهن
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نهاده شده است .مبنای وجود نفع قابل بیمه برای مرتهن را میتوان در حق عینی تبعی
وی نسبت به عین مرهونه دانست؛ چه آنکه اين حق سبب میشود كه وی در بقای
عین مرهونه ذینفع باشد؛ منتها با نظر به حکومت اصل جبران خسارت بر بیمههای
خسارت ،میزان غرامت پرداختی به وی متناسب با میزان طلب وی است و چنانچه
ارزش مال بیش از ارزش طلب وی باشد؛ مابهالتفاوت ارزش طلب از مال ،به صاحب
مال تعلق خواهد گرفت .در نظام حقوقی بريتانیا نیز در خصوص مرتهن همین رويه
اعمال شده است ،در بند ( )1مادۀ ( )14قانون بیمة دريايی بريتانیا  -1301-میخوانیم:
«درجايی كه موضوع عقد بیمه مال مرهونه است؛ راهن نسبت به ارزش كل مال و
مرتهن نسبت به میزان طلب واجد نفع قابل بیمه هستند».
 .2-2-2مستأجر :مستأجر را نیز میتوان به جهت مالکیت منافع عین واجد نفع قابل
بیمه نسبت به عین مستأجره دانست؛ چه آنکه به سبب مالکیت بر منافع ،وی خواهان
بقای عین مستأجره است .از اين رو وی نیز میتواند برای عین مستأجره اقدام به اخذ
پوشش بیمهای همچون بیمة آتشسوزی كند .لیکن در اين فرض نیز به جهت
حکومت اصل جبران خسارت ،مستأجر مستحق دريافت غرامت به میزان ارزش
خسارات وارده بر عین مستأجره نیست؛ بلکه مبنای دريافت غرامت وی ،منافع
ممکنالحصولی است كه وی در مدت باقیمانده عقد اجاره مستحق آنهاست و حال به
سبب وقوع حادثة موضوع بیمه از آن محروم گشته است .منافع ممکنالحصول بر طبق
مادۀ ( )14قانون آيین دادرسی كیفری -1932-كه مقرر میكند منافع ممکنالحصول
تنها به مواردی اختصاص دارد كه صدق اتالف كند(...صفايی و رحیمی.)1931 ،
بنابراين ترديدی در استحقاق مستأجر نسبت به منافع ممکنالحصول مدت
باقیماندۀ عقد اجاره پديد نمیآيد؛ چه آنکه عقد اجاره اقتضای تحقق اين منافع را
فراهم آورده است .حال اگر مستأجر صرفاً منفعت خويش را بیمه كرده باشد؛ بیمهگر
بايستی به میزان منافع فوتشده اقدام به پرداخت غرامت كند؛ لیکن اگر مستأجر اقدام
به بیمة عین مستأجره كرده باشد و درواقع ارزش كل مال را بیمه كرده باشد؛ با نظر به
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مالک مادۀ ( )1قانون بیمه  ،-1911-خسارات افزون بر منافع ممکنالحصول مستأجر،
به مالک عین تعلق خواهد گرفت .در اليحة نفع قابل بیمة بريتانیا  -2011-نیز وفق
جزء (ب) بند ( )9مادۀ ( ،)9در صورتی كه بیمهگذار نسبت به موضوع بیمه ،حقی
مبتنی بر قرارداد داشته باشد؛ در رابطة با آن ،واجد نفع قابل بیمه است .مستأجر نیز بر
پاية قرارداد اجاره ،دارای حق عینی نسبت به عین مستأجره است .بهعالوه جزء ()1
بخش ( )242قانون بیمة ايالت كالیفرنیا آمريکا  ،-1391-منفعت موجود را از مصاديق
نفع قابل بیمه نسبت به اموال میداند؛ بنابراين مطابق قانون مذكور نیز مستأجر به
جهت داشتن منفعت موجود و محقق شده چه در زمان انعقاد عقد و چه در زمان ورود
خسارت ،نسبت به عین مستأجره دارای نفع قابل بیمه است.
 .3-2-2مستعیر :مستعیر نیز به سبب داشتن حق انتفاع به مال عاريه ،واجد نفع قابل
بیمه نسبت به مال عاريه است؛ بنابراين مستعیر نیز میتواند برای مال عاريه پوشش
بیمهای اخذ كند؛ حال اگر مستعیر تنها حق انتفاع خويش را بیمه كرده باشد مبنای
محاسبة پرداخت غرامت توسط بیمهگر ،منافع ممکنالحصولی است كه از طريق مدت
باقیمانده عقد عاريه نصیب مستعیر میشد و وی به میزان منافع فوتشده مستحق
دريافت خسارت بود .لیکن اگر مستعیر اقدام به اخذ پوشش بیمهای برای مال موضوع
عاريه كرده باشد؛ بیمهگر ملزم به پرداخت خسارت به میزان كل ارزش مال است و در
اين فرض در صورت فزونیگرفتن ارزش مال از منافع ممکنالحصول؛ با توجه به
مالک ارائهشده در مادۀ ( )1قانون بیمه  ،-1911-وجه مازاد به مالک عین تعلق
میگیرد .در نظام حقوقی بريتانیا و كالیفرنیا نیز به مانند مستأجر ،مستعیر را میتوان
بهترتیب به موجب جزء (ب) بند ( )9مادۀ ( )9اليحة نفع قابل بیمه  -2011-و جزء
( )1بخش ( )242قانون بیمه  -1391-واجد نفع قابل بیمه نسبت به مال مورد عاريه
دانست.
 .4-2-2بايع (فروشنده) :علیاالصول قبض مبیع و ثمن شرط صحت عقد بیع نیست
و حتی اگر پس از وقوع عقد بیع ،مبیع در تصرف بايع باقی مانده باشد؛ باز هم مشتری
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مالک آن است .لیکن مواد ( )941و ( )944قانون مدنی ريسک تلف و نقصان مبیع،
قبل از تسلیم به مشتری را ،به بايع تخصیص دادهاند .از يک سو مطابق مادۀ ( )941اگر
مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بايع تلف شود ،بیع منفسخ و ثمن
بايد به مشتری مسترد شود؛ و از سوی ديگر وفق مادۀ ( ،)944اگر قبل از تسلیم در
مبیع نقصی حاصل شود ،مشتری حق خواهد داشت كه معامله را فسخ كند و بالتبع
ثمن پرداختی را مسترد دارد .مشاهده میكنیم كه در صورت تحقق اين فروض گرچه
بايع در نگهداری از مبیع تقصیر نکرده است؛ لیکن بايستی ثمن دريافتی را به مشتری
مسترد كند و خود از اين معامله نهتنها عايدی نداشته است بلکه به جهت تلف يا
نقصان مبیع نسبت به وضعیت قبل از معامله ،متحمل زيان نیز شده است و حال آنکه
مشتری به دلیل مستردداشتن ثمن متحمل زيانی از اين رهگذر نشده است؛ بنابراين
بايع در حد فاصل وقوع عقد تا تسلیم مبیع ،اگر چه مالک نیست لیکن به جهت
تخصیص ريسک تلف و نقصان نسبت به بقای مبیع ذینفع است و از اين رو میتواند
ضمن اخذ پوشش بیمهای برای مبیع ،خود را ذینفع بیمه قرار دهد .لیکن در اين
خصوص بايستی به دو نکته توجه كرد؛ اول آنکه اگر حادثه موضوع بیمه بعد از تسلیم
رخ دهد؛ ديگر بايع نمیتواند به بیمهگر برای دريافت غرامت مراجعه كند چرا كه بعد
از تسلیم ،ريسک به خريدار منتقل شده و وی ديگر از وقوع حادثه متضرر نمیشود و
درنتیجه فاقد نفع قابل بیمه در هنگام وقوع زيان است .مگر آنکه مورد از مصاديق
قسمت دوم مادۀ ( )419قانون مدنی باشد كه طی آن در صورتی كه در عقد بیع ،يکی
از سه خیار مجلس ،حیوان و شرط اختصاص به مشتری داشته باشد؛ ريسک تلف و
نقصان حتی در بعد از تسلیم نیز تا مدتزمان اعتبار خیار به بايع تخصیص میيابد؛ و
نکتة دوم آنکه با نظر به حکومت اصل جبران خسارت در بیمههای خسارت ،میزان
غرامت پرداختی به بايع بر اساس ارزش ثمن (عوض مبیع) است و نه ارزش واقعی
مبیع .چه آن که بايع در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ،ملزم به بازگرداندن ثمن بوده
و به میزان بها يا مبلغ آن متحمل زيان میشود.
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 .5-2-2متعهدله (ذینفع) تعهد عینی :اصطالح تعهد عینی برای نشاندادن وضع ويژه
تعهدی است كه بايد از محل عین معین به جا آورده شود (كاتوزيان)1943،؛ مانند
قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز ايران كه طی آن كارفرما متعهد میشود كه
هزينهها و حقالزحمة پیمانکار را از محل نفت و گاز تولیدی میدان مستهلک كند.
مطابق مادۀ ( )9تصويبنامه شرايط عمومی ،ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی
نفت و گاز ايران –  -1931و بند (پ) آن ،منوطكردن بازپرداخت كلیة هزينههای
مستقیم ،غیرمستقیم ،هزينههای تأمین مالی و هزينههای بهرهبرداری و پرداخت دستمزد
طبق قرارداد از طريق تخصیص بخشی ((بهترتیب مقرر در بند (پ) مادۀ ( )1اين
تصويبنامه)) از محصوالت اضافی میدان يا عوايد حاصل از اجرای قرارداد بر پاية
قیمت روز فروش محصول؛ از اصول حاكم بر قراردادهای باالدستی ايران است .حال
اگر شركت ملی نفت ايران (كارفرما) متعهد شود كه برای جبران مبالغ استحقاقی
پیمانکار معادل آن به وی نفت بفروشد؛ در اين صورت ثبت ذخاير در دفاتر پیمانکار
به میزان استحقاق وی امکانپذير است و وی دارای حق مالکیت نسبت به نفت
تخصیص يافته به وی بوده و قادر به انجام معامالت آتی نیز است .در فرض دوم نیز،
حتی اگر شركت ملی نفت متعهد به فروش نفت ،گاز يا میعانات گازی به پیمانکار
نباشد؛ از آن جهت كه میبايست بازپرداخت هزينهها و دستمزد پیمانکار از محل
عوايد محصوالت تولیدی میدان انجام شود؛ پیمانکار دارای حق عینی تبعی نسبت به
محصول تولیدی از میدان است؛ بنابراين در هر دو فرض ،پیمانکار واجد نفع قابل بیمه
نسبت به محصوالت تولیدی از میدان بوده و میتواند اقدام به اخذ پوشش بیمهای
«توقف در تولید» بکند و ريسک ناشی از توقف در تولید را بیمه كند .يادآوری اين
نکته الزم است كه صرفاً پیمانکاران نفتی واجد چنین نفعی نبوده و پیمانکاران كلیة
قراردادهای صنعتی كه هزينهها و حقالزحمة خود را از محل محصول تولیدی طرح
مستهلک می كنند؛ نسبت به آن محصول تولیدی دارای حق عینی تبعی و به تبع آن نفع
قابل بیمه هستند .عالوه بر پیمانکاران ،تأمینكنندگان مالی اين قسم از قراردادها نیز كه
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به شیوۀ پروژهمحور اقدام به تأمین مالی طرح میكنند؛ میتوانند در جايگاه متعهدله
تعهد عینی قرار گرفته و نسبت به محصول تولیدی واجد نفع قابل بیمه باشند .چه آنکه
اين شیوۀ تأمین مالی مبتنی بر جريان نقدی آتی پروژه بوده ) (Campbell, 2000و
وام دهندگان برای دريافت اصل و سود وام اعطايی به درآمد حاصل از فروش
محصوالت طرح و دارايیهای پروژه كه بهعنوان وثیقه محسوب میشوند؛ رجوع
میكنند )(Tan, 2007؛ بنابراين تأمینكنندگان مالی نیز از توقف تولید متضرر میشوند
و می توانند در صورت لزوم برای پوشش اين ريسک ،اقدام به اخذ پوشش بیمهای
كنند؛ بنابراين پیمانکاران و تأمینكنندگان مالی طرحهای فوقالذكر در حدود مطالبات
خويش مستحق جبران خسارت هستند .در نظام حقوقی بريتانیا نیز میتوان پیمانکاران
و تأمینكنندگان مالی چنین پروژههايی را دارای نفع قابل بیمه دانست؛ چرا كه وفق
جزء ( )bبند ( )9مادۀ ( )9اليحة نفع قابل بیمه  ،-2011-به موجب قرارداد پیمانکاری
و موافقتنامة اعطای وام ،دارای حق عینی تبعی نسبت به موضوع بیمهشده (محصول
تولیدی) هستند .در نظام حقوقی ايالت كالیفرنیا نیز از يک سو مطابق جزء ( )9بخش
( )242قانون بیمه  ،-1391-منفعت محتمل كه مقتضی پديدآمدن آن حاصل شده
است؛ جزو مصاديق نفع قابل بیمه نسبت به اموال دانسته شده است؛ و از سوی ديگر
وفق مفهوم مخالف بخش ( )249قانون مذكور ،در صورتی منفعت محتمل بیمهپذير
دانسته میشود كه مبتنی بر حق عینی نسبت به اعیان يا قرارداد معتبر باشد .در فرض
حاضر نیز پیمانکاران و تأمینكنندگان مالی بر اساس قرارداد پیمانکاری يا اعطای وام
دارای حق عینی تبعی نسبت به محصول تولیدی بوده و درنتیجه میتوانند منفعت
ممکنالحصول خويش را بیمه كنند.
 .3-2امکان اسقاطپذيری نفع قابل بیمه در بیمههای مسئولیت
آيا بهواسطة توافق میان بیمهگذار و بیمهگر ،امکان اسقاط نفع قابل بیمه وجود دارد؟ از
آنجا كه نفع قابل بیمه از يک سو جزو شرايط اساسی صحت معامله است و از سوی
ديگر به جهت فلسفة تقنینیاش ،در راستای حفاظت از منافع عمومی و اخالق حسنه
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است؛ مطابق مادۀ ( )311قانون مدنی ،غیر قابل اسقاط است؛ بنابراين اصل بر عدم
قابلیت اسقاطپذيری است؛ لیکن به نظر میرسد كه بیمههای مسئولیت قادر به
تخصیص اين اصل باشد؛ توضیح آنکه در بیمههای اشخاص و اموال ،فقدان نفع قابل
بیمه به زيان حیات ،تمامیت جسمانی و اموال موضوع عقد بیمه است و آنها را در
معرض آسیب و تلف قرار داده و نظم عمومی جامعه را دچار خدشه میكند؛ چه آنکه
در اين فرض نفع بیمهگذار در آسیب و اتالف آنهاست .لیکن در بیمههای مسئولیت،
ذینفع بیمه ،بیمهگذار يا ذینفع تعیین شده از جانب وی نبوده و در صورت وقوع
حادثة موضوع بیمه ،شخص زيانديده مستحق دريافت خسارت به میزان واردشده از
بیمهگر است و وجهی به بیمهگذار پرداخت نمیشود؛ بنابراين عدم اعمال يا اسقاط
دكترين نفع قابل بیمه در بیمهها ی مسئولیت ،اقدامی در جهت حمايت از حقوق
زيانديده است .موضوعی كه در تبصرۀ ( )2مادۀ (« )2قانون بیمة اجباری خسارات
واردشده به شخص ثا لث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیه –  »-1931مورد لحاظ
قرار گرفته است؛ بر اساس اين تبصره در صورتی كه راننده وسیلة نقلیه ،شخصی غیر
از دارنده آن باشد؛ باز هم خسارات وارده به اشخاص ثالث از محل بیمهنامة وسیلة
نقلیه پراخت میشود؛ و حال آنکه بیمهگذار (دارندۀ وسیلة نقلیه) ،نسبت به مسئولیت
حقوقی غیر ،فاقد نفع قابل بیمه است.
 .4-2بررسی زمان لزوم وجود نفع قابل بیمه در قرارداد
يکی از پرسشهايی كه در خصوص نفع قابل بیمه پیش میآيد آن است كه آيا الزم
است بیمهگذار به طور همزمان هم در هنگام انعقاد عقد و هم در هنگام وقوع زيان
نسبت به موضوع بیمه ،نفع قابل بیمه داشته باشد؟ يا صرف وجود آن در يکی از مواقع
فوق كفايت میكند؟
در خصوص بیمههای خسارت ،از يک سو قسمت اول مادۀ ( )4قانون بیمه-
 -1911كه مقرر میكند «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین يا منفعت يا
هر حق مالی يا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اينکه بیمهگذار نسبت به بقاء آنچه
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بیمه میدهد ذینفع باشد»...؛ داللت بر اين دارد كه بیمهگذار بايستی در هنگام وقوع
عقد نسبت به موضوع بیمه ،نفع قابل بیمه داشته باشد؛ چه آنکه در صورت فقدان آن
پرداخت حقبیمه از جانب وی بالجهت بوده و وی نسبت به بقای موضوع بیمه فاقد
نفع است .از سوی ديگر قسمت دوم مادۀ ( )4قانون بیمه -1911-كه بیان میكند...« :
و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه يا خطری باشد كه از وقوع آن بیمهگذار
متضرر میشود»؛ داللت بر لزوم وجود نفع قابل بیمه در هنگام وقوع ضرر دارد .چرا
كه با درنظرگرفتن اين نکته كه بیمههای خسارت برای انتقال ريسک از بیمهگذار به
بیمهگر منعقد میشوند؛ مفهوم مخالف قسمت دوم مادۀ فوق آن است كه در صورت
عدم تضرر بیمهگذار از وقوع حادثه يا ريسک ،وی فاقد نفع قابل بیمه است و بنابراين
ضروری است كه بیمهگذار در هنگام وقوع ضرر نیز واجد نفع قابل بیمه باشد .در
مطالعة تطبیقی نیز دو رويکرد در اين زمینه يافت شده است؛ در يک رويکرد كه نمونة
آن در جزء (ب) بند ( )1مادۀ ( )9پیشنويس اليحة نفع قابل بیمة بريتانیا آمده است؛
حتی در صورت عدم وجود نفع قابل بیمه در بیمههای غیرزندگی در هنگام انعقاد
قرارداد ،صرف وجود يک انتظار معقول مبنی بر كسب نفع قابل بیمه در طول دورۀ
قرارداد جهت صحت آن كفايت میكند .در رويکرد دوم كه نمونة آن را در مادۀ ()44
قانون بیمة جمهوری خلق چین  -2003-میتوان يافت؛ صرف وجود نفع قابل بیمه در
هنگام وقوع ضرر كفايت كرده و ضرورتی به وجود آن در زمان انعقاد عقد و يا انتظار
معقولی مبنی بر حدوث آن در طول دورۀ قرارداد وجود ندارد .در خصوص بیمههای
اشخاص نیز ،از آنجا كه قانونگذار در مادۀ ( )29قانون بیمه –  -1911رضايت
بیمهشده را به عنوان تنها مبنای احراز نفع قابل بیمه در هنگام انعقاد عقد دانسته است؛
موضوع داشتن نفع قابل بیمه در هنگام وقوع حادثه موضوع بیمه ،سالبه به انتفاء
موضوع است؛ چه آنکه رضايت صادرشده در هنگام وقوع عقد ،تا زمان وقوع حادثه
موضوع بیمه نیز استمرار دارد؛ مگر اينکه شخص موضوع بیمه از رضايت خويش
عدول كند؛ كه در اين فرض نیز ،مستفاد از مادۀ ( )29آن است كه عقد بیمه باطل
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میشود  .در قوانین ساير كشورها نیز چه كشورهای دارای نظام حقوقی كامن ال و چه
غیر آن ،در خصوص بیمههای اشخاص ،وجود نفع قابل بیمه صرفاً در زمان انعقاد عقد
ضروری دانسته شده است؛ كه در اين میان میتوان به بند ( )1مادۀ ( )2اليحة نفع قابل
بیمة بريتانیا  -2011-و مادۀ ( )91قانون بیمة جمهوری خلق چین  -2003-اشاره كرد.

 .3ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در قرارداد
از آنجا كه نفع قابل بیمه يکی از شرايط اساسی صحت عقد بیمه است و فقدان شرط
صحت نیز گاهی باعث بطالن و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است (صفايی)1943 ،؛
حکم وضعی قرارداد فاقد نفع بیمه نیز از اين دو فرض خارج نیست .در خصوص
بیمههای خسارت ،مادۀ ( )4قانون بیمه  -1911-ساكت است؛ لیکن میتوان حکم
موضوع را از مادۀ ( )12قانون بیمه  -1911 -استنباط كرد .برای روشنشدن بحث الزم
است كه در خصوص ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در بیمههای خسارت میان
دو فرض قائل به تفکیک شويم:
الف) در مواقعی كه شخص بیمهگذار با وجود علم به عدم وجود نفع قابل بیمه ،با
انجام اقداماتی خود را نسبت به مال يا اموالی ذینفع نشان میدهد؛ برای مثال شخصی
با جعل سند مالکیت خانه ،اقدام به اخذ بیمة آتشسوزی برای خانهای كند (اين
موضوع علیالخصوص در امالكی كه فاقد سند رسمی هستند؛ امکان تحقق بیشتری
دارد) .در اين فرض به نظرمیرسد كه حکم مادۀ ( )12قانون بیمه  -1911-جاری
شود؛ مطابق اين ماده« :هرگاه بیمهگذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری كند يا عمداً
اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهارنشده يا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع
خطر را تغییر داده يا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود
حتی اگر مراتب مذكوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .در اين صورت نهفقط
وجوهی كه بیمهگذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط
بیمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نیز از بیمهگذار مطالبه كند ».در مثال مورد
اشاره و مثالهای مشابه نیز ،بیمهگذار به طور عامدانه با اظهارات كاذبه موضوع خطر را
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تغییر میدهد؛ چه آنکه در نزد بیمهگر ،موضوع خطر ،پوشش ريسک آتشسوزی خانة
بیمهگذار (جاعل) است و حال آنکه اين خانه متعلق به غیر بوده و بايستی موضوع
خطر ،پوشش ريسک آتشسوزی مالک واقعی خانه باشد.
در خصوص معنای كلمه «باطل» نیز بايستی گفته شود كه در اصطالح حقوقی،
بطالن به آن دسته از اعمال حقوقی داللت میكند كه دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند؛
خواه آن عمل از آغاز غیرقانونی باشد و خواه به علت امری عارضی اعتبار قانونی خود
را از دست داده باشد؛ بنابراين اين لفظ معنايی عام داشته و هم شامل معامالت «فاسد
يا نامشروع» و هم شامل معامالت «باطل -به معنی اخص »-میشود كه به دلیل فقدان
يا ناقصبودن شرايط اساسی صحت معامله فاقد اثر حقوقی است (محقق داماد،
 .)1931مثال بارز معامالت نامشروع ،قمار و گروبندی است .تفاوتی كه عقود بیمه
مشمول مادۀ ( ) 12با قمار دارد؛ آن است كه در قمار ،هر دو طرف معامله دارای جهت
نامشروع هستند؛ لیکن در فرض مادۀ ( )12صرفاً بیمهگذار دارای جهت نامشروع است
و بیمهگر جاهل نسبت به قصد وی بوده و حسننیت دارد؛ بنابراين اگرچه عقد بیمه
در فرض مادۀ ( )12به دلیل جهت نامشروع بیمهگذار ،فاسد است لیکن قاعدۀ كلی
مذكور در مادۀ ( )911قانون مدنی كه مقرر میكند« :بیع فاسد اثری در تملک ندارد»
مجری نخواهد بود؛ چه آنکه در صورت حکومت مادۀ ( ،)911حقبیمههای پرداختی
از سوی بیمهگذار بايستی به وی مسترد میشد و حال آنکه چنین نیست .لیکن با تأمل
بیشتر در مواد قانون مدنی مشخص میشود كه حکم ماده ( )12قانون بیمه ،قابل توجیه
با مادۀ ( )931قانون مدنی  -1901 -باشد؛ مطابق مادۀ (« :)931در صورت مستحق
للغیر درآمدن كل يا بعض از مبیع ،بايع بايد ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت
جهل مشتری به وجود فساد ،بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآيد ».در
مادۀ ( )12نیز نظر به جاهلبودن بیمهگر به سوءنیت بیمهگذار ،عالوه بر آنکه بیمهگذار
مستحق دريافت حقبیمههای پرداختی نیست؛ در صورت مطالبه بیمهگر ،ملزم به
پرداخت اقساط بیمه عقب افتاده تا زمان بطالن نیز است؛ اما با اندكی تأمل درمیيابیم
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كه قیاس بین مادۀ ( )12قانون بیمه با مادۀ ( )931قانون مدنی خالی از اشکال نیست؛
چه آنکه مطابق ذيل مادۀ ( )931بايع بايد از عهدۀ غرامات وارد بر مشتری برآيد و نه
چیزی بیش از آن؛ و حال آنکه ضمانت اجرای مادۀ ( ،)12مبلغی بیش از غرامات وارد
بر بیمهگر را بر عهدۀ بیمهگذار قرار میدهد .چرا كه حداكثر غرامت وارد بر بیمهگر،
هزينههای اداری است كه وی برای صدور بیمهنامه متحمل میشود و اين هزينهها نیز
مبلغ قابل توجهی محسوب نمیشود .البته از دريچة ديگری نیز میتوان به حکم مادۀ
( )12قانون بیمه نگريست و آن اينکه قانونگذار در اين ماده پا از موازين حقوق سنتی
فراتر نهاده و ورای خسارت ترمیمی ،اقدام به تقنین «خسارت تنبیهی »1در دعاوی عقد
بیمه كرده است؛ منتها صرفاً در فرضی كه بیمهگذار با سوءنیت اقدام به انعقاد قرارداد
كرده است .بهعالوه تقنین خسارت تنبیهی در قالب ضمانت اجرای مادۀ ( )12قانون
بیمه میتواند نقش مؤثری در كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی داشته باشد .البته احتمال
قوی آن است كه قانونگذار ايران بدون توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی
حقوقی ايران ،صرفاً اقدام به ترجمة مادۀ ( )L113-8قانون بیمة فرانسه  -2004-در
مادۀ ( )12قانون بیمة ايران  -1911-كرده است؛ چه آنکه عبارات مادۀ ( )12عیناً
ترجمهشدۀ مادۀ ( )L113-8قانون بیمة فرانسه  -2004-است منتها با اين تفاوت كه
قانون فرانسه ،بیمههای عمر را از ضمانت اجرای مذكور در مادۀ فوق مستثنا كرده
است.
ب) در صورتی كه بیمهگذار علم به فقدان نفع بیمه نداشته باشد و گمان كند كه
نسبت به موضوع بیمه ،دارای نفع قابل بیمه است؛ ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه
چه میشود؟ برای مثال ممکن است شخص (ب) بهعنوان فضول ظاهرشده و خانهای
را كه متعلق به شخص (الف) است؛ مورد معاملة فضولی قرار داده و به شخص (ج)
كه به فضولیبودن معامله جاهل است؛ بفروشد .در اين حالت شخص (ج) كه خود را

1 .Punitive Damage
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به اشتباه مالک فرض میكند؛ اقدام به اخذ بیمة آتشسوزی برای خانة خريداریشده
میكند .در اينجا اگرچه بیمهگذار ،به عدم وجود نفع قابل بیمه جاهل بوده و دارای
حسننیت است؛ لیکن از آنجا كه از يک سو فلسفة تقنین نفع قابل بیمه ،جلوگیری از
قماربازی و مخاطرۀ اخالقی است؛ و از سوی ديگر اين موارد نیز مرتبط با نظم عمومی
و اخالق حسنه هستند؛ بايستی مستنبط از مادۀ ( )311قانون مدنی ،حکم به بطالن
قرارداد بیمه داد .لیکن به جهت مشروعیت جهت معامله و حسننیت بیمهگذار ،حکم
مادۀ ( )12قانون بیمه  -1911-مجری نخواهد بود و وجوه حقبیمة پرداختی ،قابل
استرداد است و بیمهگر بايستی آن مبالغ را به وی مسترد دارد .در خصوص بیمههای
اشخاص وضعیت ضمانت اجرا روشن است؛ مادۀ ( )29قانون بیمه  -1911-مقرر
میكند...« :بیمة عمر يا بیمة نقصان يا شکستن عضو شخص ديگری در صورتی كه آن
شخص قبالً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است »...نکتهای كه در بطن مادۀ
( )29نهفته است؛ آن است كه اين ماده  -همانطوركه توضیح داده شد -با تعیین معیار
رضايت كتبی بیمهشده بهعنوان تنها ضابطة احراز نفع قابل بیمه ،به سهولت امکان
احراز سوءنیت يا تقصیر طرفین قرارداد اعم از بیمهگر يا بیمهگذار را فراهم میكند؛
خاصه آنکه فرض بر آن است كه ادعای جهل به قانون پذيرفته نمیشود
(كاتوزيان)1944،؛ بنابراين در صورت صدور بیمهنامهای بدون رضايت بیمهشده،
طرف ین تکلیف قانونی خود را كه مرتبط با نظم عمومی و اخالق حسنه بوده؛ رعايت
نکرده و يا دارای سوءنیت بوده و يا در انجام وظايف خويش مرتکب تقصیر شدهاند؛
لیکن از آنجا كه هر دو طرف دارای سوءنیت يا تقصیر بودهاند؛ حکم مادۀ ( )12در
خصوص عدم استرداد حقبیمههای پرداختی مجری نخواهد بود و قاعدۀ كلی مذكور
در مادۀ ( )911قانون مدنی كه مقرر میكند« :بیع فاسد اثری در تملک ندارد» اجرا شده
و حقبیمههای پرداختی به بیمهگذار مسترد میشود .لیکن در فرضی كه بیمهگذار اقدام
به جعل رضايت بیمهشده میكند و بنابراين صرفاً وی دارای سوءنیت است؛ آيا
ضمانت اجرای مادۀ ( )12قابل اعمال است؟ به نظر میرسد كه باز هم حکم مادۀ ()12
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قابل اجرا نباشد؛ چرا كه اگرچه جعل رضايت بیمهشده ،در زمرۀ اظهارات كاذبة
عامدانه است؛ لیکن اين اظهارات منجر به تغییر موضوع خطر در نزد بیمهگرنمیشود؛
بنابراين حتی در فرض جعل رضايت بیمهشده نیز ،حقبیمههای پرداختی قابل استرداد
است .اطالق مادۀ ( )29نیز مؤيد همین نظر است و اين ماده تمايزی میان سوءنیت و
حسننیت بیمهگذار قائل نشده است.

 .4بررسی کارآمدی دکترين نفع قابل بیمه در جلوگیری يا کاهش ريسک
مخاطرۀ اخالقی
با توجه به دو فلسفة تقنینی دكترين نفع قابل بیمه ،پاسخ به اين پرسش كه آيا اين
دكترين به طور مطلق قادر به جلوگیری يا كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی است؛ از
اهمیت فراوانی برخوردار است .مثالی كه در ذيل خواهد آمد بهسادگی ناكارآمدی اين
دكترين را در جلوگیری يا كاهش مخاطرۀ اخالقی در برخی فروض نشان میدهد.
فرض كنید آقای (الف) همسر خانم (ب) است؛ آقای (الف) در ابتدای زندگی مشترک
از همسرش می خواهد كه به وی اجازه دهد اقدام به انعقاد بیمة عمر بر روی حیات
همسرش كند؛ خانم (ب) نیز از آنجا كه به همسر خويش اعتماد داشته و در ابتدای
زندگی ،رابطة عاشقانهای نیز با هم دارند؛ به وی اين اجازه را میدهد .درنتیجه آقای
(الف) با رعايت مفاد مادۀ ( )29اقدام به انعقاد بیمة عمری میكند كه موضوع آن
حیات همسر خويش است .حال بعد از گذشت چند سال از يک سو آقای (الف) با
بدهکاری روبهروست و از سوی ديگر پس از ،ازبینرفتن گرمای ابتدای زندگی ،از
رابطة زناشويی با همسر خويش نیز رضايت ندارد؛ حال در اينجا ممکن است آقای
(الف) با قتل همسر خويش ،ضمن دريافت وجه مشخصشدۀ بیمة عمر از بیمهگر،
بدهیهای خويش را نیز پرداخت كند؛ به عبارت ديگر در اين مثال ،با وجود آنکه
آقای (الف) نفع قابل بیمه دارد؛ لیکن منفعت وی در مرگ همسر خويش است.
توضیح آنکه در صورت تحقق مثالهای فوق ،ريسک مخاطرۀ اخالقی در آن دسته از
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نظامهای حقوقیای كه نفع قابل بیمه را در رابطة زناشويی مفروض میپندارند بیشتر
است؛ چه آنکه نیازی به اخذ رضايت قبلی بیمهشده نیز نیست.
واضح است كه در فرض باال و موارد مشابه ،دكترين نفع قابل بیمه ،نهتنها ريسک
مخاطرۀ اخالقی را كاهش نمیدهد؛ بلکه باعث افزايش آن نیز میشود؛ چرا كه نفع
قابل بیمه بهمثابة پوششی برای مسئولیت كیفری و قصد مجرمانه عمل میكند
) (Loshin, 2007و میتواند باعث گمراهی كارشناسان بیمه شود؛ بنابراين به نظر
میرسد كه دكترين نفع قابل بیمه در تمام فروض از كارآيی كافی برای كاهش ريسک
مخاطرۀ اخالقی برخوردار نیست و شناسايی مسئولیت مدنی و كیفری نسبت به
دكترين نفع قابل بیمه ،واجد كارآمدی باالتری برای كاهش ريسک مخاطرۀ
اخالقیاست .مادۀ ( )14قانون بیمه  -1911-نیز در جهت مقابلة با مخاطرۀ اخالقی
مقرر میكند« :بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمهگذار يا نمايندگان او
نخواهد بود»؛ مطابق منطوق ماده ،از آنجا كه تقصیر بیمهگذار ،باعث بریشدن ذمة
بیمهگر میشود؛ به قیاس اولويت ،عمد بیمهگذار نیز باعث معافیت بیمهگر از مسئولیت
میشود .بهعالوه يادآوری اين نکته الزم است كه به جهت همین موضوع ،برخی
نظامهای قانونگذاری چون استرالیا و نیوزلند اقدام به لغو دكترين نفع قابل بیمه
كرده اند و ديگر آن را جزو شرايط اساسی صحت عقد بیمه نمیدانند .از يک سو
مطابق مواد ( )11و ( )11قانون قراردادهای بیمة استرالیا  ،-1344-در بیمههای
عمومی  ،ضرورتی به وجود نفع قابل بیمه در هنگام وقوع عقد (مادۀ ( )11و يا هنگام
وقوع ضرر مادۀ ( ))11نیست و فقدان نفع قابل بیمه در يکی از مواقع فوق يا هر دوی
آنها منجر به بطالن عقد بیمه نمیشود؛ و از سوی ديگر مطابق بند ( )2مادۀ ( )14همان
قانون ،در بیمهها ی عمر ،عدم وجود نفع قابل بیمه در هنگام انعقاد قرارداد منجر به
بطالن آن نمیشود .البته با نظر به الزماالجرابودن قانون بیمة دريايی استرالیا -1303-
بايستی بیمههای دريايی را از اين موضوع مستثنا كرد و نفع قابل بیمه را در آنها مجری
دانست .چه آنکه مطابق بند ( )1مادۀ ( )12قانون بیمة دريايی استرالیا -1303-
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بیمهگذار بايستی در هنگام وقوع ضرر نسبت به موضوع بیمه واجد نفع قابل بیمه
باشد .در نیوزلند نیز وضعیت مشابه استرالیا است؛ بهطوری كه به موجب بند ( )1مادۀ
( )1قانون اصالح قانون بیمه نیوزلند -1341-و اجزای (الف) و (ب) آن ،چه بیمههای
خسارت و چه بیمهها ی زندگی نیازی به داشتن نفع قابل بیمه به جهت صحت ندارند
و صرفاً مفاد قانون بیمة دريايی نیوزلند -1304-از اين حکم مستثنا شده؛ چه آنکه بند
( )1مادۀ ( )1قانون بیمه دريايی نیوزلند  -1304-در مقررهای مشابه با قانون بیمة
دريايی استرالیا مقرر میكند كه بیمهگذار بايستی در هنگام وقوع ضرر نسبت به
موضوع بیمه نفع قابل بیمه داشته باشد.

 .5نتیجهگیری
اين مقاله در گام اول پس از بررسی ضوابط و استانداردهای حاكم بر احراز نفع قابل
بیمه بدين نتیجه میرسد كه در بیمههای اشخاص به طور كلی دو معیار برای احراز
نفع قابل بیمه وجود دارد يکی معیار احراز نفع قابل بیمه بر اساس رضايت بیمهشده و
ديگری معیار احراز نفع قابل بیمه بر اساس روابط عاطفی و ضرر اقتصادی .قانونگذار
ايران در مادۀ ( )29قانون بیمه  -1911-اقدام به اتخاذ معیار رضايت بیمهشده در احراز
نفع قابل بیمه در بیمههای اشخاص كرده است .اين معیار اگر چه سبب تحمیل
هزينههای اداری به بیمهگذارمیشود اما نسبت به معیار احراز نفع قابل بیمه بر اساس
روابط عاطفی و ضرر اقتصادی ،از مطلوبیت اجتماعی باالتری برخوردار است .دلیل
اين امر آن است كه معیار رضايت بیمهشده در مقايسة با معیار روابط عاطفی و ضرر
اقتصادی از كارآمدی بیشتری برای كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی برخوردار است
خاصه آنکه امکان عدول شخص بیمهشده از رضايت خويش امکانپذير است و
بهعالوه در صورت اعمال معیار رضايت بیمهشده ،امکان كشف سوءنیت يا تقصیر
طرفین – اعم از بیمهگذار و بیمهگر -با سهولت بیشتری انجام میشود .در بیمههای
خسارت نیز بايستی بین بیمههای اموال از بیمههای مسئولیت تفکیک قائل شويم .در
بیمههای اموال با نظر به اجمال مادۀ ( )4قانون بیمه  -1911-بدين نتیجه رسیديم كه
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عالوه بر شخص مالک عین ،مرتهن ،مستأجر ،مستعیر ،بايع تا قبل از تسلیم مبیع ،بايع
در بعد از تسلیم مبیع -مشروط به اختصاص يکی از خیارات مجلس ،حیوان و شرط
به مشتری -و متعهدله تعهد عینی ،دارای نفع قابل بیمه هستند و در بیمههای مسئولیت
نیز با نظر به اينکه ذینفع بیمه ،بیمهگذار يا ذینفع تعیینشده از جانب وی نبوده و در
صورت وقوع حادثة موضوع بیمه ،شخص زيانديده مستحق دريافت خسارت به میزان
واردشده از بیمهگر است و وجهی به بیمهگذار پرداخت نمیشود؛ میتوانیم قائل به
امکان اسقاطپذيری دكترين نفع قابل بیمه در بیمههای مسئولیت شويم و حال آنکه در
بیمه های اشخاص و اموال به جهت ارتباط دكترين نفع قابل بیمه با نظم عمومی ،امکان
اسقاطپذيری آن با توافق طرفین وجود ندارد.
برای پاسخ به پرسش دوم مقاله نیز اقدام به بررسی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل
بیمه كرديم .برای پاسخ به اين پرسش ابتدا میان بیمههای اموال از اشخاص قائل به
تفکیک شديم و حکم ناظر به هر يک را به طور جداگانه بررسی كرديم .در بیمههای
اموال در صورتی كه شخص بیمهگذار با علم به عدم ذینفعی خود ،با انجام اقداماتی
خود را نسبت به مال يا اموالی ذینفع نشان دهد؛ ضمانت اجرای مادۀ ( )12قانون بیمه
 -1911اعمال میشود و عالوه بر بطالن عقد بیمه ،نهتنها وجوهی كه شخصبیمهگذار تا زمان بطالن قرارداد پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق
دارد اقساط بیمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است از بیمهگذار مطالبه كند؛ اما در
صورتی كه شخص بیمهگذار دارای حسننیت باشد و علم به فقدان نفع بیمه نداشته
باشد و به اشتباه گمان كند كه نسبت به موضوع بیمه ،دارای نفع قابل بیمه است؛ اگر
چه ضمانت اجرای مادۀ ( )12به دلیل فقدان سوءنیت قابل اعمال نیست؛ اما از آنجا كه
از يک سو فلسفة تقنین نفع قابل بیمه ،جلوگیری از قماربازی و مخاطرۀ اخالقی است؛
و از سوی ديگر اين موارد نیز مرتبط با نظم عمومی و اخالق حسنه هستند؛ بايستی،
حکم به بطالن قرارداد بیمه داد .در خصوص كارآمدی دكترين نفع قابل بیمه در
جلوگیری و يا كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی نیز بدين نتیجه رسیديم كه دكترين نفع
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قابل بیمه به طور مطلق از كارآمدی كافی برای كاهش ريسک مخاطرۀ اخالقی
برخوردار نیست و شناسايی مسئولیت مدنی و كیفری نقش مؤثرتری را در مقابله با
ريسک مخاطرۀ اخالقی ايفا میكند .از همین رو برخی از نظامهای قانونگذاری چون
استرالیا و نیوزلند اقدام به نسخ اين دكترين جز در خصوص بیمههای دريايی كردهاند.
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